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NỘI DUNG

Định hướng chung của Đề án 9501

Tồn tại, thách thức2

Những đề xuất khuyến nghị cơ bản3



1, Định hướng chung của Đề án 950: 

BỘ XÂY DỰNG

CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐÔ THỊ 

SỐ HÓA/ THÔNG MINH

1. QUY 

HOẠCH ĐÔ 

THỊ THÔNG 

MINH

2. XÂY 

DỰNG VÀ 

QUẢN LÝ 

ĐÔ THỊ 

THÔNG 

MINH

3. TIỆN ÍCH 

THÔNG 

MINH CHO 

DÂN CƯ
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- Hỗ trợ tối thiểu 03 phê duyệt Đề án tổng thể về

phát triển đô thị thông minh;

- Hỗ trợ tối thiểu 03 khu đô thị mới được đầu tư

xây dựng áp dụng thí điểm các giải pháp đô thị

thông minh

- Thí điểm áp dụng hệ thống hỗ trợ ra quyết định

trong quy hoạch đô thị và hệ thống tra cứu thông

tin quy hoạch đô thị tại tối thiểu 3 đô thị từ loại II

trở lên;

- Hỗ trợ ít nhất 06 đô thị/6 vùng kinh tế phê

duyệt Đề án tổng thể về phát triển đô thị thông

minh;

- Thí điểm áp dụng cơ chế cấp chứng nhận khu

đô thị mới thông minh;

- Hình thành các chuỗi đô thị thông minh khu vực

phía Bắc, miền Trung, phía Nam và vùng đồng

bằng sông Cửu Long, lấy Hà Nội, tp Hồ Chí Minh,

tp Đà Nẵng, tp Cần Thơ là hạt nhân, hình thành

mạng lưới liên kết các đô thị thông minh



Thành phố Đà Nẵng

BỘ XÂY DỰNG

Dân số: ~ 1.040.000 người

Diện tích: ~ 1.283,4 km2

Tỷ lệ đô thị hóa: ~ 87 %

Giao thông đô thị

Hệ thống cấp nước

Hệ thống thoát nước

An toàn vệ sinh thực phẩm

Xây dựng kết nối thành phố
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2, TỒN TẠI, THÁCH THỨC:

BỘ XÂY DỰNG

-Cơ chế chính sách: phát triển ĐTTM là lĩnh vực phức tạp, đa ngành

→ cần có các cơ chế chính sách đồng bộ đi kèm

-Mô hình đầu tư:hài hòa lợi ích các bên tham gia

- Công nghệ: phần cứng, phần mềm chuyên dụng và công nghệ cho phát triển ĐTTM

chưa có định hướng rõ nét

- Cơ sở hạ tầng: thiếu đồng bộ, xuống cấp chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế

xã hội và nhu cầu sử dụng của người dân

- Cơ sở dữ liệu: rất mỏng, phân tán, chưa số hóa và liên ngành

-Đàotạo:người quản lý, công dân trong ĐTTM cần có khả năng bắt kịp với công nghệ

- Liên ngành: xây dựng ĐTTM cần tầm nhìn rộng và cách tiếp cận tích hợp liên

ngành→ khả năng phối hợp giữa các Ngành, đơn vị là yếu tố then chốt



3, KHUYẾN NGHỊ:

BỘ XÂY DỰNG
01 • Nghị quyết số 43-NQ/TƯ ngày 24/01/2019

• Tập trung nguồn lực, thực hiện thành công định hướng phát triển Đà Nẵng thành

đô thị sáng tạo, đi đầu trong lĩnh vực đô thị thông minh, tăng trưởng xanh và

phát triển bền vững.
Định hướng

chiến lược



3, KHUYẾN NGHỊ:

BỘ XÂY DỰNG
02 Ứng dụng quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị

thông minhQuy hoạch đô thị

thông minh



3, KHUYẾN NGHỊ:

BỘ XÂY DỰNG
03

Định hướng hình thành lộ trình cụ thể giám sát và đánh giá mức độ

Trưởng thành về đô thị thông minhQuản lý KPI



3, KHUYẾN NGHỊ:

BỘ XÂY DỰNG
04

Thúc đẩy hình thành chuỗi liên kết cấp vùng cũng như của thành phố giữa các bên:

Cơ sở đào tạo - Nghiên cứu – Chế tạo sản xuất - Thị trườngPhát triển các ứng dụng

và tiện ích



3, KHUYẾN NGHỊ:

BỘ XÂY DỰNG
05

Thúc đẩy thực hiện thành công mô hình thí điểm phát triển đô thị thông minh ở cả

cấp Khu đô thị mới và Quận thực hiện thí điểm:

1, Đề xuất cụ thể nội dung và lộ trình thực hiện

2, Đề xuất các cơ chế, chính sách cần được áp dụng thí điểm

3, Đề xuất các nguồn lực hỗ trợ, hợp tác

4, Hợp tác ASCN

Phát triển các ứng dụng

và tiện ích



BỘ XÂY DỰNG

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN


